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SPTL:N HALLITUKSEN LIITTOKOKOUKSELLE ESITTÄMÄT 

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET KAUDELLE 2017-18 

1) IT-VALIOKUNNAN ESITYKSET 

Hallitus on kokouksessaan 9.3.2017 päättänyt viedä liittokokoukseen IT-valiokunnan oheiset ehdotukset: 

Pelaajalle mahdollisuus ilmoittaa ja maksaa lisenssi myös itse 

Nykyinen sääntö: 

3.8.1 Seurojen on ilmoitettava ja maksettava liitosta joko kilpailulisenssi tai harrastajalisenssi 
kaikille kilpapelaajilleen. Lisenssi on voimassa pelikauden (1.7.–30.6.) sekä sen jälkeisen syyskuun 
loppuun. Ilmoitus- ja maksumenettelystä annetaan ohjeet erikseen. 

3.8.3.1 Harrastajalisenssi oikeuttaa pelaamaan IV:n ja sitä alempien divisioonien sarjaotteluissa. Sekä 
jäsenseura että rekisteröimätön yhteisö voi lunastaa pelaajalleen harrastajalisenssin. 

Ehdotettu sääntö: 

3.8.1 Seurojen kaikille kilpapelaajille on ilmoitettava ja maksettava joko kilpailulisenssi tai 
harrastajalisenssi. Lisenssi on voimassa pelikauden (1.7.–30.6.) sekä sen jälkeisen syyskuun loppuun. 
Ilmoitus- ja maksumenettelystä annetaan ohjeet erikseen. 

3.8.3.1 Harrastajalisenssi oikeuttaa pelaamaan IV:n ja sitä alempien divisioonien sarjaotteluissa. 
Harrastajalisenssi voidaan lunastaa joko jäsenseuran tai rekisteröimättömän yhdistyksen 
pelaajalle. 

Perusteluita: 

Pelaajan tulisi olla mahdollista ilmoittaa ja maksaa lisenssi myös itse. Itse ilmoittaminen ja maksaminen 
ovat yleinen käytäntö monissa lajiliitoissa ja sitä on toivottu useissa jäsenseurojen palautteissa. Se on 
toteutettavissa lisenssijärjestelmään. Tämä myös selkeyttäisi kertalisenssin käytäntöjä. 

Jos pelaaja ilmoittaisi lisenssin yhteydessä seuran, jonka jäsen hän ei ole, voidaan seuratieto poistaa, 
jolloin myöskään lisenssi ei oikeuta kilpailemaan, tai korjata. 

 

Pelaajan lisenssittömyys sarjapeleissä 

Nykyinen sääntö: 

6.12.3  Jos pelaajan edustuskelvottomuus johtuu siitä, että pelaajalla ei ollut kilpailulisenssiä, 
ottelutulos jää voimaan edellyttäen, että pelaajan viimeisin kilpailulisenssi oli edellisellä 
kaudella lunastettu kyseiseen seuraan. Silloin pelaajalle on lunastettava kilpailulisenssi 
kyseiselle pelikaudelle ja pelaajan seura tuomitaan maksamaan sakkomaksu, jonka 
suuruuden liitto vahvistaa. Sakon suuruuteen ei vaikuta se, monessako ottelussa pelaaja on 
pelannut ilman lisenssiä. Ellei seura maksa sakkoa seuraavan sarjakauden alkuun mennessä, 
kaikki seuran joukkueet suljetaan sarjatoiminnasta, kunnes sakko on maksettu. 

 
6.12.2.4 kirjallinen ilmoitus on tehty, mutta hänelle ei ole lunastettu kilpailulisenssiä 
 
Ehdotettu sääntö: 

6.12.3  Jos pelaajan edustuskelvottomuus johtuu siitä, että pelaajalla ei ollut kilpailulisenssiä, 
ottelutulos jää voimaan edellyttäen, että vaadittu lisenssi maksetaan viimeistään kolmen 
vuorokauden sisällä siitä, kun lisenssittömyys on havaittu ja siitä ilmoitettu lisenssittömän 
pelaajan joukkueelle. Lisäksi seura tuomitaan maksamaan sarjamaksun suuruinen sakko 
jokaisesta lisenssittömänä pelanneesta pelaajasta. Sakon suuruuteen ei vaikuta se, monessako 
ottelussa pelaaja on pelannut ilman lisenssiä. Ellei seura maksa sakkoa seuraavan sarjakauden alkuun 
mennessä, kaikki seuran joukkueet suljetaan sarjatoiminnasta, kunnes sakko on maksettu. 

6.12.2.4 poistetaan 
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Perusteluita: 

Tilanne on muuttunut, koska lisenssittömyys paljastuu nykyisin heti tuloksia pelijärjestelmään 
syötettäessä. Lisenssittömälle ei voi syöttää pelituloksia. Sarjapelijärjestelmän toimivuuden sekä 
pelitulosten ajanmukaisuuden ja lopullisuuden varmistamiseksi on mielekästä, että tulokset syötetään 
kohtuullisessa ajassa ja mitätöitäisiin tai muutettaisiin syöttämisen jälkeen mahdollisimman vähän. 
Tilanne pitää selkeyttää lisenssittömien osalta kaikissa tapauksissa riippumatta edellisen kauden 
lisensseistä. 

Seuraamukset tulisivat olla samat riippumatta, onko pelaaja seuran uusi tai vanha jäsen. Molemmissa 
tilanteissa lienee kyse unohduksesta tai huolimattomuudesta. Sakon perusteena on ylimääräinen seuran 
laiminlyönnistä aiheutuva vaiva liitolle ja vastustajajoukkueelle sekä tulostietojen viivästyminen. Sakon 
suuruus sarjamaksun määrä. 

Nykyisin lisenssin voi maksaa vaikka pelipäivänä verkossa. Lisenssitilanne on myös nähtävillä 
reaaliaikaisena. 

Huomioitavaa: 

• Seurasiirtoaikaraja 31.8. (sääntö 3.7.2.6) ja velvollisuus ilmoittaa liittoon uudet ulkomaalaiset pelaajat 
ja lunastaa näille lisenssi viimeistään 31.8. (sääntö 6.2.3.2) säilyvät ennallaan. 

 

2) SÄÄNTÖVALIOKUNNAN ESITYKSET 

Hallitus on kokouksessaan 9.3.2017 päättänyt viedä liittokokoukseen SV:n oheiset ehdotukset: 

Rangaistukset (6.12): huomioidaan myös paras seitsemästä -sarjaottelun pelimuoto 

Nykyinen sääntö: 

6.12.2 Jos joukkue käyttää ottelussa pelaajaa, joka ei ole edustuskelpoinen, se tuomitaan, paitsi kohdan 
6.12.3 tapauksessa, hävinneeksi numeroin 0-6, erin 0-18 ja eräpistein 0-198. 

Ehdotettu sääntö: 

6.12.2 Jos joukkue käyttää ottelussa pelaajaa, joka ei ole edustuskelpoinen, se tuomitaan, paitsi kohdan 
6.12.3 tapauksessa, mestaruussarjan, mestaruussarjan karsintasarjan, I divisioonan ja I 
divisioonan karsintasarjan ottelussa hävinneeksi numeroin 0-4, erin 0-12 ja eräpistein 0-132 ja 
muissa sarjoissa hävinneeksi numeroin 0-6, erin 0-18 ja eräpistein 0-198. 

Perustelu: 

• Huomioidaan mestaruussarjan ja 1-divisioonanan pelimuoto. 
 

Sarjatulosten kirjaaminen: huomioidaan nykykäytäntö 

Nykyinen sääntö: 

6.10.10 Kotijoukkue tai turnauksen järjestäjä vastaa ottelupöytäkirjan huolellisesta täyttämisestä. 
Pöytäkirja on ehdottomasti päivättävä ja molempien joukkueiden allekirjoittamalla hyväksyttävä. 
Kotijoukkueen on toimitettava ottelupöytäkirja sarjajaoston ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään ottelua 
seuraavana päivänä. 
 

Ehdotettu sääntö: 

6.10.10 Kotijoukkue tai turnauksen järjestäjä vastaa ottelupöytäkirjan huolellisesta täyttämisestä. 
Pöytäkirja on ehdottomasti päivättävä ja molempien joukkueiden allekirjoittamalla hyväksyttävä. 
Kotijoukkueen tai turnauksen järjestäjän on kirjattava ottelutulos liiton sarjajärjestelmään 
viimeistään ottelua seuraavana päivänä. 
 

Perustelu: 

• Huomioidaan nykykäytäntö, jossa tulokset kirjataan suoraan liiton sarjajärjestelmään. 
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3) HALLITUKSEN OMAT ESITYKSET 

Hallitus on kokouksessaan 9.3.2017 päättänyt viedä liittokokoukseen oheiset ehdotukset: 

SM-kilpailutapahtumat 

Nykyinen sääntö: 

4.6.2 SM-kilpailutapahtumat 

4.6.2.1 Henkilökohtaiset Suomen mestaruuskilpailut, 

4.6.2.2 Joukkueiden ja A-luokan Suomen mestaruuskilpailut, 

4.6.2.3 Junioreiden Suomen mestaruuskilpailut, 

4.6.2.4 Nappulaliiga, 

4.6.2.5 Veteraanien henkilökohtaisten luokkien Suomen mestaruuskilpailut, 

4.6.2.6 Veteraanien joukkueiden Suomen mestaruuskilpailut ja 

4.6.2.7 BC- ja 17-luokkien Suomen mestaruuskilpailut. 

4.6.2.8 Liittohallitus päättää Suomen mestaruusluokkien jaosta eri kilpailutapahtumiin. 

Ehdotettu sääntö: 

4.6.2 SM-kilpailutapahtumat 

4.6.2.1 Liittohallitus päättää SM-kilpailutapahtumista ja Suomen mestaruusluokkien jaosta eri 

kilpailutapahtumiin. 

Perustelu: 

Hankalahko ylläpitää (kilpailujen nimet muuttuvat, tulee uusia tapahtumia). Myös nykykäytäntö, jossa 17-

SM on nykyään nappulaliigan eikä BC-SM:n yhteydessä, on nykysäännön vastainen. 

 

 

Sijoittaminen Suomen mestaruuskilpailujen miesten kaksinpelissä 

Nykyinen sääntö: 

4.6.3.3.2 Miesten kaksinpelin 8 parasta sijoitetaan suoraan häviöstä ulos -järjestelmällä pelattavaan 

loppukilpailuun. Muut pelaajat tulevat karsintalohkoista. 

Ehdotettu sääntö: 

Miesten kaksinpelin 8-16 parasta sijoitetaan suoraan häviöstä ulos -järjestelmällä pelattavaan 

loppukilpailuun. Muut pelaajat tulevat karsintalohkoista. 

Perustelu: 

Palautetaan sääntö aikaisempaan muotoonsa, mikä mahdollistaa joustavamman arvonnan teon riippuen 

luokan osallistujamäärästä. Päätöksen suoraan sijoitettavien määrästä tekee kilpailuvaliokunta säännön 

4.6.3.3.1 mukaisesti: Kilpailuvaliokunta tekee harkintansa mukaan arvonnan joko kokonaan tai vain 

sijoitettavien pelaajien osalta tai ainoastaan määrää tarkkailijan arvontaan. 

 

 

SPTL hallitus 


